
   والشدة قلنا أا تقيد باملصلحة فهل الكفار كذلك ؟ الغلظة: السائل

يا أيها النبي جاهد الكفار  (( :ال بالنسبة للمؤمنني عامة؛ لكن الكفار، ال؛ األوىل الغلظة عليهم :الشيخ

مثال أن ه الذنب إذا وجب إقامة احلد عليه ما تقيد؛ لكن ينبغي لك عند اقرتاف والمنافقين واغلظ عليهم ))؛

  تنوي االنتقام منه .أن ال , تنوي بذلك إصالحه

إال، يأمث، لكن تدري ما هو اهلجر ؟ اهلجر معناه أن متر به وال تسلم عليه؛ أما أن تبتعد عنه وال : الشيخ ...

   ...ن ندورهم على كل ندور الناس على بيوم اآلسلم هجر, وإال كان معناه الالزم نما هو  حوله هذاتقرتب 

   هل الرجل الداعي إىل البدعة حيق لنا أن نبني بدعته بشخصه ؟: السائل

ذكر الرجل يتجمع الناس عليه البد أن نإذا اقتضت احلال هذا، إذا عرفنا أن هذا  ,معلوم أي نعم: الشيخ

  إال ذا . هبشخصه، كيف ننفر الناس عن

 :لكن تقول هل هذا خري أو كذا؛ أما هذا غري صحيح أنك إذا قلت ,خاطئ : ال, ما هو معناهالشيخ ...

ن السيف والعصا سواء؛ ألن هذا حتصيل حاصل، أ على باهلم أطر الناس ما ميكن أن ي ,السيف أمضى من العصا

  ف أمضى من العصا حتصيل حاصل؛ والذي ما يعرف السيف يظن أما سواء.يالس

ستغفر له؛ نقول: اوال حنتاج أن  اعف عنهالذي غري الرسول نقول  م ))واستغفر له (( :ال؛ قلنا: الشيخ ...

   الشخصي وحق اهللا عزوجل؛ حقه يتعلق به حقان: حقه لكن سب الرسول عليه الصالة والسالم

   بد أن يقتل ألن الرسول ما ميكن أن يعفوا عنه ؟يؤخذ منه أنه الهل  :السائل

هذه هو الصحيح، الصحيح أن ساب الرسول صلى اهللا عليه وسلم تصح توبته ويقتل، وأن ساب اهللا : الشيخ

  تصح توبته وال يقتل .

  ما هو الفرق بني املوت والقتل  :السائل

  منعناه املوت بال قتل والقتل بفعل اآلدمي .ت والقتل لكن إذا ذكر املو  ,مأعواملوت  ,القتل بفعل اآلدمي: الشيخ

   عليه الصالة والسالم الكافر إذا سب الرسول :السائل

  أسلم يقتل.و إذا سب الرسول : الشيخ

  .أسلم ما ولو  :السائل

ب اهللا لو أن الذمي الذي بيننا وبينه عهد س :حىت لو سب اهللا يقتل؛ وهلذا قال العلماء ,سلممل يولو : الشيخ

  بس األمر ليس إلينا لكن جيب على والة األمور أن يقتلوه . ,ال ... انتقض عهده وحل دمه وماله



فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب 

ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل المتوكلين إن 

المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال 

  يظلمون )) .

في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من  ولئن قتلتم ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

ما الذي وجد من وشرط؛ فما الذي وجد من جواما ؟ هذه اآلية فيها قسم اهللا ورحمة خير مما يجمعون )) 

   أجواب القسم أو جواب الشرط يف اآلية ؟ ,جواما

  جواب القسم؛ : الطالب

  على أنه جواب القسم ؟  ما الذي أعلمك: الشيخ

   ؛: قول الناظمالطالب

   علمك من اآلية ؟أما الذي ال, ما حضر درسنا،  الناظم ،قول الناظم ،ال: الشيخ

   ،)) لمغفرة (( :الطالب

   ما الذي أعلمك أن هذا جواب قسم ال جواب شرط ؟: الشيخ

  الالم؛  :الطالب

وجواب  جواب الشرط إذا كان مجلة امسية يقرن بالفاء ألن ,ولو كان جواب شرط لكان بالفاء ,الالم: الشيخ

  .القسم بالالم؛ واضح ؟ نعم

   من حيفظ لنا بيت ابن مالك يف هذه القاعدة ؟: الشيخ

  :الطالب

  ؛قسم      جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى اجتماع شرط و 

ولئن متم أو  ((قال:  ةويف الثاني ولئن قتلتم في سبيل اهللا )) ((طيب يف اآلية األوىل يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

   أريد ملاذا قدم القتل يف األوىل واملوت يف الثانية ؟ فما هو السبب ؟ قتلتم ))

  أعم من األوىل؛  ةالثاني: الطالب



فقدم القتل يف سبيل اهللا  ,تشمل من مات يف سبيل اهللا أو غريه؛ والثانية من قتل يف سبيل اهللا ,أعم ةالثاني: الشيخ

خبالف ألن القتل يف سبيل اهللا أكثر من املوت، ااهدين ميوتون بالقتل أكثر مما ميوتون باملوت؛ أليس كذلك ؟ 

  .الثانية

؟ اويش معناه (( إللى اهللا تحشرون )) :يستشكل بعض الطلبة إللى اهللا تحشرون )) ((يف قوله: : الشيخ

  .واجلواب

  جع إىل اهللا : حصر املر الطالب

  ال هذا ويش التقدير ؟ : لكن تركيب اآلية لو الشيخ

  ون إىل اهللا؛ : يعين حتشر الطالب

  لكن قدم اجلار وارور إلفادة احلصر .: الشيخ

   ؟ الباء فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  الباء حرف جر؛ : الطالب

  وما ؟ : الشيخ

  إعرابا؛  وما زائدة: الطالب

   ما فائدا معىن ؟: زائدة إعرابا, الشيخ

  توكيد؛ الفائدا : الطالب

   أحسنت . ,توكيد: الالشيخ

   العامل الباء هل تسلط على ما أو على ما بعدها ؟: طيب, الشيخ

  على ما بعدها؛ : الطالب

  متام صح . : على ما بعدها ؟الشيخ

   ؟ فبما رحمة )) ((متعلق : أين الشيخ

   لنت لهم )) ((: الطالب

  ؟ ؟ واخلطاب ملن  لنت )) (( :الفعل: الشيخ

  للرسول؛ : الطالب

  .: للرسولالشيخ

   ؟ اعف عنهم بالنسبة أليش فاعف عنهم واستغفر لهم )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ



  بالنسبة للرسول؛ : الطالب

   بالنسبة للرسول كل اخلطاب للرسول يف هذا وهذا؛: الشيخ

  فاعف عنهم يف حقه واستغفر هلم يف حق اهللا؛ : الطالب

  أحسنت .: الشيخ

   يف حق اهللا وحقك أيضا ؟ ستغفر لهم ))فا (( :أال ميكن أن يشمل: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معصية هللا غري اإلساءة إىل غريه من الناس، اليشمل؛ ألن اإلساءة إىل : الشيخ

  اإلساءة إىل غريه من الناس حق حمض لإلنسان إذا مسح سقط .

   ما املراد باألمر ؟ وشاورهم في األمر )) ((قوله: : الشيخ

الرسول ص بالذي يستشكل على خاأو  يهم املسلمني, املقصود به األمر العام الذياملراد واحد األمور؛ : الطالب

   صلى اهللا عليه وسلم .

  هل لك أن تعطينا مثاال على أمر خاص استشار فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟: الشيخ

د وعلي بن أيب طالب فيما يقول استشار النيب صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيحادثة اإلفك, يف نعم : الطالب

  الناس, 

  عائشة. متام,: يف شأن الشيخ

  أصحابه ؟  فيه استشارة يف غري هذه ؟ استشار فيههل : الشيخ

  خاصة ؟ : استشار الطالب

  عامة؛ : الشيخ

  ندق ؛ اخل حفرالصحابة يف  ملا أشار إليه بعض : عامة, استشارم يف حفر اخلندقالطالب

  من هو ؟ : الشيخ

  .صحايب سلمان الفارسي رضي اهللا عنه ال : أشار عليهالطالب

ندق هل يعطي األحزاب من متر املدينة لينصرفوا؛ ولكن السعدان أو يف اخلأيضا استشار الرسول : فيه الشيخ

  كثرية.  أمثلةما ميكن؛ على كل حال  :ذلك قاال االسعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة منع

 ,ال تعتمد على مشورم يعين ما الفائدة من هذه اجلملة ؟ فإذا عزمت فتوكل على اهللا )) ((قوله: : الشيخ

  وتظن أن مشورم يكون ا النصر .



  فوائد الشورى وقفنا عليها .: الطالب

 (( :ما الذي ذكرنا من فوائد فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  ؟ واعف عنهم واستغفر لهم ))

  ؛ ثالثة فوائد أو أربعذكرنا فوائد : الطالب

  ؟  ما هي: لشيخا

والثانية: أن التفريط يف فاعف عنهم )) . ((األوىل: اإلنسان يعفو عن حقه يف معاملة إخوانه؛ لقوله: : الطالب

واستغفر لهم  ((حقه اخلاص قال:  عنبالعفو نبيه حق النيب صلى اهللا عليه وسلم قد يكون ذنبا؛ ألن اهللا ملا أمر 

   .يف شؤونه باملشورة والثالثة: األمر)) .

  قد يكون ذنبا يتعلق حبق اهللا .: الشيخ

وهذا األمر قد يكون للوجوب  وشاورهم في األمر )) ((من فوائد اآلية الكرمية: األمر بالشورى؛ لقوله: : الشيخ

وقد يكون لالستحباب حسب األمر املشاور فيه وحسب اإلشكال الواقع فيه؛ فاألمور الكبرية مع اإلشكال 

 :إذا األمر هنافأو مع اإلشكال اليسري تكون مشورة مستحبة؛  الصغريةاملشاورة فيها واجبة؛ واألمور الكبري تكون 

باملشاورة تتبني األمر من ؛ واحلكمة , حسب ما تقتضيه احلالمشرتك بني الوجوب واالستحباب وشاورهم )) ((

  جيبوا أيضا:ياكم، أنا أجيب وأنتم دها وإائد املشاورة، فللمشاورة فوائد نعبفو 

  ؛ هذه فائدة مهمة جدا .هها: أال يستبد الرئيس أو ويل األمر برأيمن فوائد

  وم حىت يتمرنوا وميارسوا هذا األمر .النظر يف شؤ ويد األمة على : تعومن فائدا

  ومن فوائدها: التواضع، ممن ؟ ممن شاور؛ الشك أنه إذا شاور فهو متواضع .

خبالف ما إذا  ,فتنشط وتعمل ما فيه اخلري العام ,يث ترى أنه يرجع إليها يف الرأيومن فوائدها: تنشيط األمة، ح

مل يرجع إلينا، مل يشاورنا يف  :مثال وناستبد ويل األمر يف رأيه فإنه وإن كان صوابا رمبا تشمئز النفوس منه؛ فيقول

  هذا األمر الكبري، وما أشبه ذلك .

اء مع حسن النية فإن الغالب أن اهللا يوفقهم للصواب، إذا اجتمعت ومن فوائدها أيضا: أنه إذا اجتمعت اآلر 

  اآلراء مع حسن النية فإن اهللا يوفقهم للصواب .

ومن فوائدها: أن اإلنسان رمبا يرى يف هذا األمر مصلحة ويفوته ما يرتتب عليه من مفسدة السيما إذا كان له 

 ,شيءاليرى املفسدة يف ال إلنسان هوى فريى املصلحة و كما قيل يعمي ويصم؛ أحيانا يكون لهوى؛ فإن اهلوى  

  فإذا حصل التشاور تبينت املصاحل من املفاسد .



ومن فوائد املشورة: أن األمة إذا اجتمعت على رأيها مل يكن للناس اعرتاض؛ ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل 

؟ علماء الشرع؛ مسألة شرعية فمن يشاورشكلت عليه األمانة وأهل احلل والعقد واملعرفة؛ فإن ويل األمر إذا أ

أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة؛ أشكلت عليه مسألة اجتماعية يشاور علماء االجتماع؛ 

ليس معناه أنه جيعل  ,لوجي؛ مسألة طبية يشاور علماء الطبيو اجللوجية يشاور علماء يو أشكلت عليه مسألة ج

عض املواضع أجهل من احلمري؛ ال؛ إمنا جيعل املستشارين لكل حال ما قد يكونون يف ب ,مستشارين دائما

يناسبها؛ ألن من شرط االستشارة أن يكون املستشار ذا رأي، ذا رأي سديد وأمانة؛ ومعلوم أنك لو استشرت 

  ؟ ما يقدر يقول شيء؛  ماذا يقول ,عاملا من العلماء يف الشرع من أحسن العلماء يف مسألة طبية

؟  فدك، تعرفون الفدك إين أحتاج إىل عملية، عملية يف :إن رجال جاء إىل شخص يدعي الطب فقال له :يقال

طن ولكن ما أنا أعرف أشق الب :األمعاء؛ فقال له هذا الطبيب املتقدم دك يف البطن يعين ينشق البطن وتطلعالف

يطه؛ أقول بعض الناس ميكن يعرف خي ا أخي هذا ذئب يعرف يشق البطن والي أعرف أخيطه؛ طيب قال له:

وهذا خطأ؛ الواجب أن اإلنسان يعرف نفسه؛ إذا سئل عن شيء ليس من  ,يدخل نفسه يف أشياء ال يعرفها

هذا ليس إيل؛ فمثال لو جاء يستشري ويل األمر جاء يستشري عاملا من علماء الشرع يف مسألة  ,اختصاصه يقول

لوجيا يف مسألة اجتماعية يصلح ؟ ال؛ ملاذا ؟ ليس من يو جلطبية ما يصلح هذا؛ لكن جاء يستشري عامل يف ا

  مبا يناسبه ألن املستشار مؤمتن . ,اختصاصه؛ إذا اإلشارة تكون يف كل إنسان حبسبه

؟ إىل مستشاريه؛  ، ينسب إىل منمن فوائد الشورى أيضا: أنه إذا أخطأ اإلمام أو ويل األمر مل ينسب اخلطأ له

هذا من املستشارين وإن أصبت  :إذا أخطأت قالوا ,يقول: إن الشورى سرت لعيبك ,ورةوهلذا يقول بعضهم يف املش

  مدحونا أنا وإياهم,

  طيب فيه فوائد أيضا ؟

  أا طاعة هللا ورسوله؛ : الطالب

  أحسنت أا طاعة هللا ورسوله؛ ألن اهللا أمر ا.: الشيخ

  ؛  وشاورهم في األمر )) ((وجوب التشاور؛ لقوله: : الطالب

  ال ال، دعنا من حكمه حنن نتكلم عن فوائدها اآلن .: الشيخ

  ؛ إذا علم أنه سيؤخذ بقوله ويعمل بهنه أل ,ا رمبا تكون أدعى للنصح من قبل العلماء للعامة: أالطالب

  ؟ ذكرناها . ما قلنا هذا: الشيخ

   ,على رأي واحد قد اجتمعوا إغاظة أعداء اإلسالم؛ إذا رأوا املسلمني: الطالب



ويتفرقون عليه الشك أن إغاظة أعداء اإلسالم؛ إذا رأوا أن املسلمني جيتمعون على رأي واحد : أحسنت, الشيخ

  هذا يغيظهم .

  ؛ والرعية والة األموراملودة واحملبة بني ب لأا سبب جل: الطالب

  ب احملبة واملودة أو تسبب اإللفة .ليعين سبب جل: الشيخ

  ؛ قد يستفيد ويعرف أمور قد ال يعرفها : املستشريالطالب

  .تقريبا اذكرنا معناه: الشيخ

  املشورة من صفات املؤمنني؛ : الطالب

  أن هذا من صفات املؤمنني . ,بأسال هذا : الشيخ

  تعدد اآلراء؛ : الطالب

 فيستشري .يف أول شيء بأن اإلنسان يعرف قدر نفسه  هاأظن ما عندكم إال تكرار .ذكرنا ,ذكرنا هذا: الشيخ

  الظاهر نقف على هذا، هذا آخر واحد .

   ,تقوية عزمية املستشري: الطالب

فيكون هذا أدعى للقطع باحلكم  ,بأنه إذا شاف هؤالء قد وافقوه مثال تقوى عزميته ,تقوية عزمية املستشري: الشيخ

  كان باجتماع الشورى يعزم .يرتدد، رمبا لو صدره من تلقاء نفسه رمبا يرتدد أو خيشى أن أحدا يعرتض؛ فإذا   ما

  كمال الشريعة اإلسالمية ؟ ويش رأيكم صحيح ؟ وبالكمال يكون الكمال .  :يعين: الشيخ ...

جيب أن  العظاممور األطيب سؤال اآلن: هل الشورى واجبة ؟ ذكرنا قبل قليل أا إما واجبة وإما مستحبة؛ يف 

ق الغري؛ أما إذا مل يكن كذلك فال؛ حبتكون؛ أو فيما إذا كرب اإلشكال فهنا جيب أن يكون السيما إذا تعلق 

فإن أراد فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما ))  ((وهلذا ذكر اهللا عزوجل حىت فطام الطفل: 

  األمور اهلامة املتعلقة بالغري يستشار فيه .ف

ن جملسا للشورى يرجع إليهم ؟ ال؛ شاورهم عند وجود كو ىن هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يُ ولكن هل مع

يرجع إليه؛ ألنه إذا كون جملسا يرجع إليه رمبا يبقى الس هذا دائما مع  , ال أن يكون جملسسبب االستشارة

ر إذا نزلت به نازلة حينئذ يستشري من ومع وجود أناس جدد خري منهم؛ فإذا قلنا إن ويل األم ,تغري أحوال أهله

هذا  يوال يبقى الس االستشار  ,همن يستشري رجال الذياليرى أنه أهل للمشورة، يبقى ويل األمر ما تتجدد له 

طريق النيب عليه وسلم؛ لكنه قد يكون لويل األمر هو يبقى رافعا رأسه وإليه يرجع األمر، والشك أن هذا 

مثل أيب بكر وعمر كان النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرجع إىل رأيهما  ,األمور هم يفري أصحاب خاصون يستش



لكن ليس يف كل شيء، ليس يف كل شيء يرجع إليهما؛ و رشد؛ السداد و الويرى أن يف رأيهما  ,ويستشريمها دائما

  .أحيانا يستشري بقية الصحابة عموما

هل إذا صدر من املستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف للرأي ؟   وشاورهم في األمر )) ((املسألة الثانية قوله: 

ولكن جيب على  ,كاشف للرأي وليس مبلزم؛ ألنه لو كان ملزما لكان احلكم بأيدي مجاعة؛ واحلكم بأيدي واحد

من بل الواجب عليه حلق اهللا وحلق  ,وال جيوز أن ينتصر لرأيه ألنه رأيه ,املستشري جيب أن يتبع ما يرى أنه أصلح

؛ هوالهم اهللا عليه أن يتبع ما هو أصلح حىت لو خالفوه، حىت لو خالفوه واألصلح يف رأيهم جيب عليه أن يتبع

وهلذا قال ال احلاكم له السلطة, إن هؤالء هلم سلطة على احلاكم؛  :ولكنه ليس مبلزم، ليس مبلزم مبعىن أننا ال نقول

وهو قد  إذا عزمت )) ((فإذا أشاورا عليك فخذ به؛ بل قال: ومل يقل:  إذا عزمت فتوكل على اهللا ))ف ((هنا: 

  يعزم على ما أشاروا به وقد يعزم على غريه .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه جيب على اإلنسان أن يكون اعتماده على اهللا عزوجل مع فعل األسباب؛ لقوله: 

  فإذا عزمت فتوكل على اهللا )) . ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرتيه ما يعرتي البشر من الرتدد يف األمور؛ ووجه الداللة 

  فإن العزمية قد يسبقها تردد كما هو الواقع . فإذا عزمت )) ((وثانيا يف قوله:  شاورهم )) ((أوال يف قوله: 

فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان إذا عزم على األمر أن ال يرتدد؛ ألن الرتدد حيري اإلنسان ويوقعه يف  ومن

  :القلق؛ وهلذا قال الشاعر

  فإن فساد الرأي أن ترتددا؛ إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية   

يؤثر عن حيانا كذا وأحيانا كذا؛ و ذبذبا أفيكون م ,وكثري من الناس يرى املصلحة يف شيء ويعزم عليه مث يرتدد

كلمة عجيبة لو   من بورك له في شيء فليلزمه ) (عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كلمة نافعة جدا وهي قوله: 

يعين إذا عمل اإلنسان عمال ورأى فيه الربكة والثمرة فليلزمه؛  ,يف شيء فليلزمهله توزن بالذهب لوزنته، من بورك 

وجد أنه  ,طالب العلم، طالب العلم مثال شرع يف كتاب دراسة أو مراجعة ووجد فيه خرياولنضرب هلذا مثال حبال 

ل؛ واحد طالب بدأ يف أطو واهللا هذا كتاب خمتصر قليل أبغى  :هذا، ال تقول زم؟ ال يستفيد ينتفع؛ ماذا نقول له

 يفطالع أما يكفي أبغى ف, يف اإلنصاطالع أما يكفي هذا أبغى  :قال ,زاد املستقنع وشاف فيه بركة وانتفع به

إذا بارك اهللا يف شيء , الفنون البن عقيل؛ هذا ما يصح دور ,ما يكفي , أبغى أطالع اموعاملغين ما يكفي

  .الوقت عليكيضيع ال فالزمه حىت 



لشيخ اإلسالم ابن  ؛ مثال يريد اإلنسان أن يطالع مسألة يف الفتاوىميكن عليكمو  وهنا مسألة أيضا ترد علي

الذي يريح يناظر األصل  ,يضيع عليه الوقت ,لة ثانية يروح يناظر, مث يالحظ مسأجع الفهرس ليقرأ عليهار ي ,تيمية

مث يضيع عليه الوقت؛  ,نشوف : خليليقو مسألة الثانية و رمبا يرجع بعيدين يدور تعرض له هو قاصد يروح، 

بن مالك رضي  دأ بالشيء الذي يريده؛ ملا دعاه عتبانلسالم أن يبوهلذا كان من حكمة الرسول عليه الصالة وا

, والسالم إليه ومعه بعض أصحابه خرج النبي عليه الصالة, اهللا عنه ليصلي يف مكان يف بيته يتخذه مصلى

) أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه  : (يا رسول اهللا قد صنعت لكم طعاما قال فلما دخل البيت قال:

 هإلنسان أننت أتيت إليه؛ فهذه مسألة ينبغي لهذا الغرض؛ ابدأ بالغرض الذي أعام؛ ملاذا ؟ ألنه جاء إىل قبل الط

التجار يتعامل بالبز؛ الناس حىت يف الدنيا أيضا حىت يف الدنيا؛ مثال بعض , و لعلميف اجيعلها على باله يف تصرفاته 

خالص بطلنا  :وكسب فيها، قالوباعها مث يسمع أن فيه واحد من الناس اشرتى أرضا  ,تعرفون البز ؟ القماش

, ال، فإذا كان قد عليه األمور تضيع بطلنا مث :يقول ,يكسب بالسيارات انروح إىل األراضي؛ مث يسمع أن واحد

من قوله:  هاذيها؛ وهذه نأخنتقاالت اليت ال فائدة فبركة يف التجارة األوىل يستمر عليها ال يعود نفسه يف االوجد 

  إذا كنت ذا عظيمة اعتمد على عزميتك . إذا عزمت فتوكل على اهللا )) ((

ألن لدى أهل  ,من فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا عزوجل، أن اهللا حيب؛ وهل حمبة اهللا حقيقية ؟ نعم حقيقية

حقيقة؛ لكن فهو ، كل ما وصف اهللا به نفسه السنة واجلماعة قاعدة أن كل ما وصف اهللا به نفسه فهو حقيقة

   تكييف، مربأ من التمثيل والتكييف,مذهبهم مربأ من التمثيل وال

يعين إذا قلنا إنه حقيقة فمعناه أنه مربأ من  ,إنه حقيقة :والتحريف والتعطيل ؟ يكفي عنه أن نقول ,طيب

ال ميثلون صفات اهللا بصفات  ,مثيل والتكييفالتحريف والتعطيل؛ يبقى التمثيل والتكييف أيضا يتربءون من الت

ال ميكن أن تعرف احملبة بأوضح  ,خلقه وال يكيفونه؛ فما هي حمبة اهللا ؟ أو ما هي احملبة مطلقا ؟ احملبة هي احملبة

قلنا فيما سبق االنفعاالت النفسية ال ميكن حتديدها بغري ألفاظها أبدا؛ لو قال لك كما منها من لفظها؛ ألننا  

هذه ما ميكن حتديدها  ريفست ؟ ؛ ويش معىنالبغض؟  ، ويش معىن الكراهة: ويش معىن البغض ؟ الكراهةواحد

  أي صفة احملبة . ,إال بآثارها ميكن؛ إذا من فوائد هذه اآلية إثبات احملبة هللا

حقيقتها عن اهللا وعن ثالثة أقوال؛ القول األول: نفي  وعلماء القبلة الذين ينتسبون إىل اإلسالم اختلفوا فيها على

؟ أن احملبة إمنا تكون بني شيئني  ب؛ علتهمب وال حيَ ب ـ أعوذ باهللا ـ ال حيِ ب وال حيَ املخلوق؛ فيقولون إن اهللا ال حيِ 

  ومعلوم الفرق بني اخلالق واملخلوق. ,من جنس، من جنس واحد

  ب .ب وال حيِ قول ثاين: يقولون إن اهللا حيَ 



ويف القرآن  )) فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه ((: ب، قال اهللا عزوجلوحيَ  بوالقول الثالث: أن اهللا حيِ 

إن اهللا يحب التوابين إن اهللا  إن اهللا يحب المتقين )) (( (( :من األوصاف علق اهللا ا احملبة الكرمية كثري

وأن من آثارها الثواب والرضى وغري ذلك  ,أمثلة كثرية؛ حنن نرى أن احملبة صفة حقيقية هللا يحب المتطهرين ))

  مما يرتتب عليه.

يعين يثيب املتوكلني؛ هذا  يحب المتوكلين )) (( :املراد مبحبة اهللا الثواب؛ فيقولون مثال :الذين ينكروا يقولون

  خطأ .

ته وعلى احلث عليه وهذا يدل على فضيل ,ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التوكل؛ ووجهه: أن اهللا علق احملبة عليه

.  

  فإن قال قائل: هل التوكل خاص باهللا ؟

يه فهذا خاص باهللا؛ وأما توكل ويفوض األمر إل ,على ربهفيه فاجلواب: أما توكل العبادة الذي يعتمد اإلنسان 

 :ولمبعىن أن اإلنسان ينيب غريه عنه يف شيء من األشياء فهذا جائز؛ ولكن والفرق بينهما ظاهر؛ األ ,ستنابةاال

يفوض األمر إىل اهللا تفويضا   ,التوكل على اهللا يقطع اإلنسان العالئق عن ما سوى اهللا عزوجل حىت عن نفسه

يرى أنه فوق الوكيل، أنا وكلت إنسانا يشرتي يل حاجة، أنا متوكل عليه أو غري متوكل ؟  االستنابةكامال؛ لكن 

 ,ألن توكلي على اهللا تفويض إىل اهللا تفويضا مطلقا ,ا؟ أبد متوكل عليه؛ ولكن هل توكلي عليه كتوكلي على اهللا

بني يديه مفوض األمر  وأعتقد أنه هو حسب؛ لكن هذا الرجل توكلي عليه على أنه نائب عين ال على أين طريق

خبه إذا خالف مرادي، ؟ أستطيع أن أعزله، أستطيع أن أو  على أنه نائب عين؛ أستطيع أن أعزله أو ال ,إليه

   خبالف التوكل على اهللا. ,حسبه إذا تسبب علي بضررأستطيع أن أ

وعلماء السياسة يف  ,أن ويل األمر يستشري من علماء الشرع يف أمور الشرعذكرنا أحسن اهللا إليك ! : السائل

واضح ال الشرع علم ها عن اشيولوجيا وما اجلالطب و صال لكن أحسن اهللا إليك ! انف ... أمور السياسة

الشرع جاء بالسياسة والشرع معا السيما يف هذا الزمان  كيف تفصل السياسة عن الشرع مع أنإشكال فيه, لكن  

فيهم ما فيهم, فصل بينهما أبدا؛ هذا على أننا نرى اليوم أن أمور السياسة تسند إىل أناس ميكن أن يال الذي 

   ؟ هذا التمييزفيكف منيز هذا التمييز 

سياسة ؟ أصال من ساس يسوس، والسائس هو الذي الدري ما معىن أقول لك إن الشريعة سياسة؛ أت: الشيخ

اسة؛ لكن هناك مسائل ختفى ي، سائس الغنم، كل الشريعة س, كسائس الفيلة مثال، سائس الظباءيدبر احليوان

لكن ال يعرفوا؛ فمثال إذا أراد ويل األمر أن ينصب مثال  ,على علماء الشرع ما يعرفوا وهي سياسة شرعية



 نصبيف بلد ما، البد أن يسأل أصحاب السياسة هل هذا البلد ممكن أن ن بالسفريوهو ما يسمى  ,ا لهفوضم

عالقات بينه وبني نه علماء الشرع؛ لكن كونه جيعل هذا ما يعرفو  ,فالن أو فالن أو فالن أو ما أشبه ذلك هفي

شرعية، هذه أمور شرعية ترجع إىل علماء الدولة هذه أمور هذه بينه وبني عهدا أو كونه يعاهد  مثال, هذه الدولة

  الشرع .

   ؟ ...هل جملس الشورى البد منه : السائل

 اواهللا هذه ما أرى أا موافقة للشورى اليت أمر اهللا ا، الشورى اليت أمر اهللا سبحانه وتعاىل ا وطبقه: الشيخ

ت عليه مسائل مشكلة يستشري فيها؛ أنت النيب صلى اهللا عليه وسلم فعال هو أن احلاكم هو احلاكم لكن إذا وقع

 ,جملس الشورى رمبا يضم أناسا ليسوا أهال لذلك؛ وتعرف أنه أيضا جملس الشورى يكون باالنتخابأن تعرف 

  وما أكثر الضمائر اليت تشرتى باالنتخاب؛ جييء واحد غين عنده كم مليون ؟

  مليارات، : الطالب

: الطالبوهم يصوتون باآلالف له؛  احد يعطيه عشرة رياالت,, كل و القرى هذهومير على  ,مليار: الشيخ

  ويعدهم شيخ ؟ 

  أو يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا.: الشيخ

   ...: طيب يأمث يا شيخ السائل

ويوافقك يف الذي هم  طعمهوام حط له ؟ والعوام  أن الذي يشرتي ضمائر الناس بقروشكيف ؟ معلوم : الشيخ

  إال من شاء اهللا . تريد,


